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Radicals lliures, no!!!  Antioxidants, siiii!!! 
 
Es treballa per parelles, individualment i en gran grup (explicació inicial i 
posada en comú. (Ja s’indica) 
Hi ha activitats per fer a l’aula  i a casa. (Ja s’indica) 
 
En els últims  anys s’ha parlat molt sobre els radicals lliures i antioxidants  
relacionant-los amb  l’envelliment,  el càncer i altres malalties. 
 
Respostes a les preguntes 
 
1.- Què són els radicals lliures?  Com actuen? Quins efectes produeixen a la 
cèl·lula? 
 
Els radicals lliures  són àtoms o grups d’ àtoms inestables ja que presenten 
un electró sense aparellar en el seu orbital més extern, per la qual cosa 
tendeixen a captar un electró de molècules estables amb la finalitat 
d’assolir la seva estabilitat electroquímica, convertint la molècula que li 
cedeix l’electró, al seu torn amb  radical lliure, iniciant-se així una 
veritable reacció en cadena que va destruint tot el que estigui al seu 
voltant provocant un gran dany a molècules (ADN, proteïnes, lípids), 
membranes cel·lulars i teixits.  
 
 
2.- Els radicals lliures poden tenir el seu origen com a conseqüència del 
metabolisme aeròbic de la cèl·lula. Però hi ha factors que incrementen la 
seva  producció. Podeu dir-ne alguns? 
 
Contaminació ambiental, drogues, exposició excessiva a les radiacions 
solars, l’estrès, mala alimentació, lesions,  infeccions,  envelliment,... 
 
 
3.- Com ens defensem dels radicals lliures? Explica-ho. 
 
Amb els antioxidants.  
Un antioxidant és una molècula o un àtom amb un electró extra. 
L’antioxidant dóna l’electró al radical lliure i el neutralitza i repara els 
danys fets pels oxidants.  
 
4.- El metge li diu a  Miquel Piris que té estrès  oxidatiu. Què és l’estrès 
oxidatiu?  
Quan el contingut de radicals lliures sobrepassa les defenses antioxidants 
de la cèl·lula. 
 
 
5.- Les cèl·lules es protegeixen contra l’estrès oxidatiu amb antioxidants 
enzimàtics com la catalasa, localitzada en els peroxisomes, que catalitza la 
conversió  del peròxid d’hidrogen en aigua i oxigen, i per vitamines 
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antioxidants com la provitamina A, C i E. Què li recomana el metge a en 
Miquel per combatre  l’estrès oxidatiu? 
 
Les  fruites i verdures són aliments rics en vitamines A, C i E que són  
antioxidants. 
 
6.- Per què creieu que és millor obtenir totes les vitamines que necessita el 
cos a partir d’aliments bàsics en lloc de suplements vitamínics? 
 
Les verdures i fruites ens aporten una gran varietat de substàncies 
antioxidants,  fibra i altres nutrients.  
Molts suplements alimentaris no tenen un contingut equilibrat de 
vitamines, minerals i enzims, i per tant, aquests poden tenir un efecte 
desfavorable sobre la seva salut. 
 

 
7.- En aquest esquema pots observar un fragment de les membranes del 
mitocondri amb la cadena de transport d’electrons. Expliqueu els processos 
que representen. 

 
   Font: 
http://www.elsevier.es/ficheros/images/15/15v16n01/grande/15v16n01-
13057127fig04.jpg
 
Alguns dels electrons que es transporten a través de la cadena respiratòria 

s 
omplexos enzimàtics)  i el DNA mitocondrial, provocant   danys a les cèl·lules. 

 

mitocondrial s’escapen i es combinen amb l’oxigen per a formar radicals lliures.  
Els radicals lliures peroxiden els lípids de la membrana, oxiden les proteïne
(c
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